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  )ی ناروشنها های مبهم و افق با اکنون( 86دولت و بودجه 

  

 86المللی، دولت با تأخیر سؤال برانگیزی الیحه بودجه سـال             امسال در یک فضای حساس ملی و بین       

بودجه ساالنه کشور حسب قانون اساسی و قوانین باالدسـتی          .  تقدیم مجلس نمود   ،را در اول بهمن ماه    

و مـصارف آن بایـد در       هـا، منـابع       خود، برنامه یکساله کشور است که اهداف، راهبردهـا، خـط مـشی            

 چشم انـداز     سند قانونی   صورت گیرد و اکنون در عصر       مصوب کشور   ساله 5چارچوب برنامه توسعه    

بایـد در   ...) فنی، مالی، انضباط، هدف و جهت       از منظر حقوقی، قانونی،     ( الزاماً   86ارتباط بودجه سال    

  :راستای فرایند ذیل باشد

  

  

  وزرا، دولـت،    ارشـد دولتـی،    دیرانمای چند هزار کارشناس،     ه  فرایند فوق حسب نشست و برخاست     

مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و نهایت تائید و امـضاء مقـام رهبـری را در خـود                    

 دولـت و مجلـس یـک فـرض اساسـی      ر الزام اجرای آن بر همگان و بویژه ب        رو  از این جای داده است    

  .ی کشور، نابخشودنی استاساسی و دائماست و قصور از آن، حسب قوانین 

 اعتقـادی بـه ایـن احکـام قـانونی            به لحاظ بی   به لحاظ اینکه دولت نهم، بویژه ریاست محترم جمهور،        

های کلـی، قـانون    انداز سیاست چشم(های خود را در چارچوب استاد باالدستی بودجه           برنامه و بودجه  

ای، مالی و      حقوقی، قانونی، فنی، برنامه    قرار نداده و پایبندی   ) 44های کلی اصل      برنامه چهارم، سیاست  

 بـه مجلـس،     86اگرچه ریاست محترم جمهور در موقع تقـدیم الیحـه بودجـه             (ای بدان ندارند      بودجه

برای اولین بار اعالم کردند که دولت سعی کرده در جهت تحقق چشم انداز و برنامـه چهـارم برنامـه                     

 انداز سند چشم

 های کلی برنامهسیاست

 44های محلی اصل  سیاست

 86رویکردهای بودجه   چهارمقانون برنامه



 ٢

ولیکن این به رسـمیت شـناختن شـفاهی    گرفته  عملی که صورت ن  اگرچه اقتصادی خود را تقدیم کند    

 بفـال نیـک    در ایـن شـرایط کـشور    مهـور را بایـد    جاسناد قانونی توسعه کشور توسط ریاست محترم        

  خوشـخبتانه  مجلس هفتم و اینکـه در سـال جـاری         برنامه به   سوم    بودجه سال   ارسال  با  اکنون )گرفت

بـودن  ارتبـاط   بیهای خود را در رابطه با  دغهدغکه  ایم  مجلس بودهشاهد نگرانی تعدادی از نمایندگان   

 مجلس فرض   رو بر نمایندگان    اند از این     اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم را ابراز کرده          بودجه با 

 با مـوازین برنامـه چهـارم و         86به تصحیح چارچوب ساختار و کارکرد الیحه بودجه         است که نسبت    

 حساسیت نشان داده و نـسبت بـه رویکردهـای اصـالحی              بیش از پیش از خود     شرایط عصری کشور  

  . اقدام نمایندالیحه بودجه براساس موازین قانونی باالدستی الیحه بودجه

****  
  

ای در مغـایرت حـدی بـا           تا میزان گسترده   86 و الیحه بودجه     85 و   84به لحاظ اینکه عملکرد بودجه      

باشد و دولـت       می 44های کلی اصل      م، سیاست  برنامه چهار  ، قانون های کلی    سیاست ،انداز  احکام چشم 

 اقـدامی نکـرده، بلکـه بـصورت شـفاهی،           ی قـانونی  ها  برنامه رویکردها و     این نه تنها نسبت به اصالح    

، الیحـه بودجـه   84های سال  متمم(ای   و با تدوین لوایح بودجه  اسناد قانونی پرداخته   ناینسبت به نقد    

 اسـناد   مخالفت جدی خود را با رویکردهـای      ) 86حه بودجه   های چهارگانه آن و اکنون الی        و متمم  85

 بودجـه فقـط      سند  به لحاظ اینکه   .اعالم کرده است  )  ساله 20 ساله و    5(ای کشور      برنامه توسعه  قانونی

 جزء کوچکی از سند بودجه است و جزء مهمتـر آن             منظر یک  یک سند دخل و خرج نیست بلکه این       

ونگی اداره کشور توسط حاکمیت است و چون ایـن سـند در   این است که سند بودجه سند برنامه چگ  

کشور نیست و   )  ساله 20برنامه توسعه   (و سند چشم انداز     )  ساله 5سند توسعه   (پیوند با برنامه چهارم     

 دولـت بایـد از       پیـشنهاد نکـرده از اینـرو        این قوانین  ای را برای اصالح     دولت نیز تاکنون برنامه توسعه    



 ٣

 چـارچوب ایـن اسـناد باشـد کـه متأسـفانه              امور خود و لـوایح بودجـه در        ایملزم به اجر  منظر قانون   

رو الزم است بیانات ریاست محتـرم جمهـور را در موقـع تـدوین الیحـه                   از این . بدینگونه نبوده است  

ی کـه احکـام     بودجه در اینجا جهت آگاهی افکار عمومی ذکر کرد و آن را به مثابه رئوس برنامه دولتـ                 

 را  86هـا و کارکردهـای بودجـه          گیری   قلمداد کرد تا بتوان جهت     86 برای   قبول ندارد قانونی برنامه را    

  . رئیس جمهور مورد ارزیابی قرار داد توسطبراساس این برنامه اعالم شدهحداقل 

  :86رئوس برنامه دولت برای اداره کشور در سال 

بودجه به مجلس شـورای اسـالمی در تـاریخ           برنامه از بیانات ریاست محترم جمهور در زمان تقدیم الیحه             این رئوس

  :این رئوس عبارت است از.  استخراج شده است1/11/85

 المللی در رابطه با ایران مساعد بودن شرایط محیطی و بین •

 تأثیری بر اقتصاد و سیاست کشور نخواهد داشت) ای هسته(مطمئاً قطعنامه  •

 ایم ای نپرداخته ای، تاکنون هزینه در رابطه با مسائل هسته •

 .امروز وضعیت ایران نسبت به پارسال بهتر است •

 ایم گذاری جذب کرده  میلیارد دالر سرمایه16در شرایط تحریم  •

 . سال پیش بود30ها گذشته، تحریم مال  زمان تحریم و این حرف •

 .انداز و برنامه چهارم برنامه اقتصادی خود را تدوین کند کرده درجهت تحقق چشم دولت سعی •

ای بـرای پیـشرفت،       در گذشته عده  ( عدالت و پیشرفت است      راه کردن لی دولت و مجلس هم    گیری اص   جهت •

ای برای عدالت، پیشرفت را کنار گذاشتند ولی عـدالت و پیـشرفت الزم و                 گذاشتند و عده    عدالت را کنار می   

 )ملزوم یکدیگر هستند

گذاری است سـهم اعتبـارات        یکی از کارهای مهم دولت، توجه به مناطق محروم در جهت عمرانی و سرمایه              •

 85 درصد در سال 40 و 84 درصد در سال 35 به 83 درصد در سال 30عمرانی از 

 . هزار مسکن روستایی در طول یکسال نوسازی شد200برای اولین بار  •
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دولت منابع خود را بـصورت عادالنـه در کـشور    . های بزرگ داریم   سیاست تمرکززدائی از تهران و شهرستان      •

 . شهرستان دولت سفر کرده است245در همین راستا به . ندک میتوزیع 

شد ولی اکنون با توزیع سهام عدالت ثروت انباشته دولت            های خاصی توزیع می     قبالً دالرهای نفتی بین دهک     •

 .شود بین اقشار کم درآمد و محروم توزیع می

 میلیـون نفـر خواهـد       20 بـه    86 میلیون سهام عدالت توزیع خواهد شد و تا نیمه سـال             14،  85تا پایان سال     •

 .رسید

 .اصالح ساختار بودجه وضعیت بودجه نویسی یکی از معضالت ماست •

 85 درصد در سال 3/27 به 83 درصد در سال 5/19افزایش نسبت بودجه عمرانی از  •

 و  84 در سـال     6/60 بـه    83 درصد در سـال      44اصالح نسبت درآمدهای عمومی مالیات به بودجه جاری از           •

 85سال  در 6/62

 در سال   8/43 و   84 در سال    9/41 درصد به    30، از   83افزایش درآمد عمومی نسبت به منابع عمومی در سال           •

85 

 درصد در سال    5/44 درصد و    1/44 به   83 درصد در سال     4/36های جاری از      افزایش نسبت مالیات به هزینه     •

85 

 افزایش دارددرصد  6/3رشد بودجه امسال ما  •

 کـاهش داریـم     29,555 میـزان آن را      86 میلیارد دالر بود که در سـال         192/38ارز ما    کل مصرف    85در سال    •

  درصد کاهش2/29یعنی 

 و  میلیارد تومـان   37,500هزینه جاری ما امسال     . یمد درصد کاهش دا   6/5هزینه جاری را نسبت به سال قبل         •

  است انقباضی بودجهیعنی به لحاظ مصرف. تومان میلیارد 35,000سال آینده 

 یعنـی آرام آرام بـه       86 در سـال     7/74 بـه    85 درصد در سـال      6/59ها از     درآمدهای غیرنفتی نسبت به هزینه     •

 .کنیم و این کار بسیار بزرگی است رویم که هزینه جاری را از محل درآمدهای داخلی تعیین می سمتی می

 یافته  کاهش86 در سال 9/42 به 85 در سال 3/58سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی از  •
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 درصـد   50 بـه    85 درصد در سال     42های جاری که نسبت مهمی است از          های عمرانی به هزینه     نسبت هزینه  •

 . درصد افزایش یافته است15سهم عمرانی استانی در جهت محرومیت زدایی .  افزایش یافته86در سال 

 .های گذشته در حال افزایش است رشد اقتصادی هر سال نسبت به سال •

 واردات کـاهش پیـدا کـرده    84 و 83 میلیارد دالر بوده که نسبت بـه  4/30 گذشته امسال  ماه 9ت ما در    واردا •

 .است

 2باشـد کـه     درصـد مـی  1/8رشد این بخش  .  میلیون تن رسیده است    100تولیدات محصوالت کشاورزی به      •

 .درصد از برنامه جلوتر است

گذاری خارجی در این زمینـه افـزایش یافتـه            شته و سرمایه  دا) فوالد و آلومینیوم  (ای    توجه به منابع پایه   دولت   •

 . است

 .  میلیارد دالر در دست اجرا داریم36گذاری قطعی و   میلیارد دالر سرمایه27در رابطه با صنعت نفت  •

 میلیون نفـر    3موقعی که دولت را تحویل گرفتیم       . هائی برای ایجاد اشتغال بود که موفق نشد         در گذشته طرح   •

 طرح مورد تأیید قرار گرفتـه اسـت         286865 هزار طرح اشتغال دریافت کردیم که        488تاکنون  . یمبیکار داشت 

 ) میلیون تومان496متوسط هزینه هر طرح (کند   ایجاد اشتغال می1032000که 

  هزار واحد 300 واحد مسکونی ایجاد کرده و در سال آینده 200دولت امسال  •

 درصد  7/10ف را داریم سال گذشته اوج مصرف برق در تابستان           در بخش نیرو افزایش تولید و کاهش مصر        •

 )تصمیم دولت در راستای عدم تغییر ساعت درست بوده است (9/6و امسال 

 . درصد رسانیدیم1/12دولت در کنترل تورم موفق بوده است و رقم آن را در سال قبل به  •

 .ند گردشگر به کشور آمد000/400/1 ماه 9در زمینه گردشگری در ظرف  •

بینی نیست، به احتمال قوی دشمنان که نتوانستند با سـر و صـدا، قطعنامـه و                   آینده برای ما درست قابل پیش      •

خواهند این کار را بکننـد        تحریم به ما ضربه بزنند با کاهش قیمت نفت و کندکردن روند سازندگی کشور می              

 .  اما سهم عمرانی را باال بردیمبه همین دلیل ما مصرف ارز را کاهش دادیم و بودجه را فشرده کردیم

 . فرض کردیم7/33 برابر با 86 و در سال 1/44، 85قیمت هر بشکه نفت در سال  •
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ای است که اگر قیمت نفت را هم کم کنند کشور به خوبی اداره خواهد شد و                 گونه  ریزی اقتصادی ما به     برنامه •

 . شود رشد اقتصادی مناسب خواهیم داشت و اهداف برنامه محقق می

 .  میلیارد تومان افزایش سرمایه به بانکها داریم3500برای تقویت بانکها سازکار  •

های مردم و در متن زنـدگی مـردم           ها برداشته شده است و دولت و مجلس در خانه           امروزه بسیاری از فاصله    •

 . پسندند و نه موفقیت مجلس را حضور دارند ولی عده زیادی هستند که نه موفقیت دولت را می

اند و باالخره هم  های خطیر و سرنوشت شده در متن یک انقالب بزرگ هستیم و دولت و مجلس وارد عرصه •

مناسباتی را که فکر کردیم دست و پاگیر است و به ضرر سازندگی و پیشرفت است با کمـک هـم توانـستیم             

 . متحول کنیم و تغییر دهیم

کـنم تغییـرات در آن         به هم پیوسته دارد خواهش می      ای که ارائه دادیم، یک چارچوب کامالً منسجم و          بودجه •

 . در حداقل ممکن تا اهداف برنامه و بودجه بتواند محقق شود

) 1/1/85بیانات ریاست محترم جمهور در زمان تقدیم الیحه بودجه به مجلس در تاریخ (

  

  1386تصویر کالن الیحه بودجه 

است محتـرم جمهـور، اکنـون بایـد نـسبت بـه       های اعالم شده توسط ری در چارچوب اهداف و برنامه   

ای داشت و سپس به نقـد و           اشاره 86های بودجه     گیری  ها و جهت    چگونگی منابع، مصارف، تخصیص   

در آغاز نیم نگاهی به تصویر کالن منبع و مـصارف بایـد             . بررسی آن با اهداف اعالم شده آن پرداخت       

  .داشت



 ٧

  

هزینه میلیارد : ارقام          1386 کالن الیحه بودجه تصویر. 1جدول شماره                      
 ریال

/ 8           )                      جاری(هزینه های 
    )عمرانی ( تملک دارائی ها ی سرمایه ای     283
175 

 7/53  ...)پرداخت بدهی ( تملک دارائی های مالی 

                             در آمدها                                     
261 

           )            نفت ( واگذاری دارائی های سرمایه ای 
171  

  180       حساب ذخیره ارزی ،  ( واگذاری دارئی های مالی 
 .... )اوراق مشارکت 

              جمع مصارف عمومی دولت          
6/612 

                                            جمع منابع عمومی دولت
6/612 

8/52      مصارف  از محل درآمدهای اختصاصی                            درآمدهای اختصاصی دولت                 
8/52 

               جمع مصارف عمومی دولت             
665      

                               جمع منابع عمومی دولت              
665  

بودجه عمومی

1677 1677 بودجه شرکتها
2290 2290  بودجه کل

28            )       حدود( نسبت بودجه عمومی به بودجه کل  
72             )        حدود( نسبت بوجه شرکتها به بودجه کل   

  

 از بودجه کل تعلق به بودجه عمومی دولـت و            درصد 30توان دریافت که      با نگاهی به جدول فوق می     

گر دولـت در جامعـه و اقتـصاد           که نشانگر چگونگی تصدی   ( درصد آن به بودجه شرکتهای دولتی        70

  .دارد) است

  86چگونگی منابع الیحه بودجه 

 حـال   در ایـن یکـی دو سـال   درکـشور  بودجـه  نظـام  سـازی     بندی و شـفاف     نظر به اینکه اصول طبقه    

 و فراینـد آن و چگـونگی تغییـرات آن از            86الزم است به اجزای منابع الیحه بودجه         ،دگرگونی است 



 ٨

 های زیادی را برای امـروز و فـردای کـشور باعـث     توجهی که نگرانی.  نیز توجه داشت86 تا 83سال  

  .تر منابع بودجه به نفت است بیشتر و قطعیشود و آن نگرانی وابستگی   میشده و



 ٩

  

 میلیون ریال        و فرآیند آن86چگونگی منابع الیحه بودجه . 2دول شماره ج                    

1386 1385 1384 1383 

قانون بودجه ها با اصالحیه قانون برنامه ها با اصالحیه قانون برنامه قانون بودجه عملکرد قانون برنامه  عملکرد
 عنوان

612645/2 442173/6 591521/6 548571 384407/6 470990/1 410715/5 334074/5 327317/8  منابع

261312 225921/8 244455/3 244455/3 185971/3 200374/9 159743/6 146989/1 103587/3  در آمدها

188135/9 182521/9 177617/3 177617/3 150397/7 134574/4 130160/4 117830/4  در آمدها مالیاتی 84421/1

(29236/5) 0 (26134/0) (26134/0) 0/0 (31869/0) (31869/4) 0/0 0/0 
  مالیات

 )عملکرد نفت(

26312/8 0 23124 23124 0/0 28682/0 0/0 0/0 0/0 
سود سهام شرکت 
 ملی نفت ایران

46863/3 43399/9 43713/7 43713/7 35573/6  سایر درآمدها 19166/2 29158/7 29503/2 37118/5

171225 166118/1 177378/2 154878/2 148054/7 187294/5 137371/4 134764/9 151413/0
های واگذاری دارائی

 ای سرمایه

168450 157517/5 74301   (1) 151801 140734/5 186342/4 134294/2 128494/2 150413/3 منابع حاصل از نفت

7/2774 7/8600 2/3077 2/3077 73020/2 952/1 2/3077 7/6270 999/7 

واگذاری سایر 
 دارائی های سرمایه

 ای

180108/1 50133/7 169688/1 149237/5 50381/6 83320/7 113600/5 52320/5 72317/5 
واگذاری دارئی های

 مالی

6000 4000 8400 8400/0 5500/0 9/6834 7000/0 7000/0 12340/6 
فروش اوراق 
 مشارکت

94621/2 - 42866/9  (2) 122416/3 29069/5 69383/4 70485/7 26748/4 55375/8 
تفاده از حساب اس

 ذخیره ارزی

70000  7400 7400/0 12000/0 1786/6 30000/0 15000/0 1/2813  
واگذاری شرکتهای 

 دولتی

9/4486  5721 5721 2082/0 9/2242 3474 1/2082 511/2 
واگذاری سایر 
 دارائی های مالی

 برگشتی 1276/8 1490/0 2640 3073/0 1730/0 5300  5300  5000
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   میلیارد ریال جهت واردات بنزین22500ان افزایش به میز ) 1
 95خیز،    مناطق نفت % 2،  6000 مقاوم سازی مدارس،     5450(افزایش به دلیل اصالحیه بودجه       ) 2

   میلیون دالر عمرانی 905میلیون دالر جاری و 
  

 86 بررسی چند نسبت در الیحه بودجه. 3جدول شماره 
 کل سهم از 

1386 

 کل سهم از

1385  

1/29
2/73
)3/2(

7/30
7/71
)4/2(

 بودجه عمومی به بودجه کل

  بودجه شرکتها به بودجه کل
  بار منظور شده2کسر میگردد اعداد 

2/77

8/22

8/77

2/22

 عملکرد تابدون مالی( درآمدهای مالیاتی 
 به بودجه کل) نفت

 سایر در آمدها به کل منابع

 میلیارد3/8
دالر

 میلیارد5
دالر

 واردات بنزین

6/62
6/28

8/8

8/67
8/29

4/2

 اعتبارات هزینه ای

  تملک دارائی سرمایه ای
 تملک دارائی مالی

 
، با فروش حجم زیاد از سهام شرکتهااین رویکرد 

مغایرت ... ،    واگذاری آنها ، اخذ سود سهام ، 
 .  دارد

2/77
4/41

8/77
8/37

سهم در آمدهای غیر نفتی از مصارف 
ر آمدهای غیر نفتی بودجه عمومی سهم د

 هزینه ها

  
  

 خود نیز بسیار به نفـت   این مبلغ  که(با نیم نگاهی به جدول فوق، نقش اندک تأمین درآمدهای مالیاتی            

وابستگی دارد به لحاظ درج مالیات عملکرد نفت، عوارض گمرکی از واردات کاال که بخـاطر فـروش          

هـا بـه     برعکس وابستگی و اتکاء زیاد هزینههای دولت و در تأمین هزینه...) نفت حاصل شده است و  

  .گر است بیاندرآمدهای حاصل از فروش نفت را 



 ١١

  

  86چگونگی مصارف الیحه بودجه 

   و فرایند آن داشت86 نظر دقیقی به چگونگی مصارف الیحه بودجه یدحال با

  
  
  

   و فرآیند آن86چگونگی مصارف الیحه بودجه . 4  شمارهجدول
  

1386 1385 1384 1383 

با 
ها اصالحیه

قانون برنامه
  عملکرد

 )بینی پیش(

قانون 
 بودجه

قانون برنامه  عملکرد
قانون 
 بودجه

قانون برنامه  عملکرد
 عنوان

612645/2 442173/7 591521/6 548571 424685/6 468623/5 410715/5 363701/5 327317/8  مصارف

383807/1 268903/3 401290/2 377935/2 244457/5 318343/3 242042/6 222234/1 221095/5
(اعتبارات هزینه ای 

  )یجار

194652/9 - 186618/1 186618/1   129321/5 - - 
اعتبارات فصول اول

 و ششم

33820 - 44875 22375  49477/0  واردات بنزین - - 13643

155334/2 - 147421/9 146566/9   99078/1  سایر درآمدها - -

175043/9 171070/4 176147 (3)  156551/3 134746/1 110736/6 112979/3 102820/7 63930/1
اعتبارات تملک 
ای دارائیهای سرمایه

53794 22200 14084/4 14084/4 25204/0 27002/8 42050/6 28019/6 31464/6
تملک داراییهای 

 مالی

  اصالحیه بودجه 6/1995افزایش عمرانی معادن ) 3(



 ١٢

  
 

 1386الیحه 
  )ها ا متممب( پیش بینی 

1385 
1385قانون بودجه   

  درصد45/6
50ریاست جمهور آن را 
 .اند درصد اعالم کرده

 ها نسبت عمرانی به هزینه درصد42  درصد 43/85

  

 در ایـن سـال دولـت        . بوده اسـت    بودجه در قالب اهداف و برنامه توسعه سوم         اجرای  که ،83در سال   

 جای نگذاشت کـه دولـت جنـاب    یون و بدهی نیز بر   د 83 در کارکرد بودجه سال      جناب آقای خاتمی  

 اقدام نماید، حال باید پرسـید و نگرانـی جـدی             دیون آقای احمدی نژاد بخواهد نسبت به پرداخت آن       

 باشـد و چـرا بایـد        83 درصـد بـیش از عملکـرد         43 دولت بایـد     84داشت که چرا مصارف عملکرد      

  را که دولت نهـم و مجلـس هفـتم آن   85ه   درصد قانون بودج   2/39 دولت بیش از     85عملکرد بودجه   

  . باید باشد،تصویب کردند

ای، انضباطی، حقوقی، قـانونی، مـالی، فنـی اسـت آیـا بایـد بدینگونـه                   سند بودجه که یک سند برنامه     

 خود چارچوبی قائل     اجرای های متعدد، برای    ها و متمم بودجه     انضباط باشد که در عمل با اصالحیه        بی

  نشود؟

و کم نشان دادن این ارقام       86د سؤال برانگیز و تأمل انگیز دولت در تأمین هزینه سال            به لحاظ رویکر  

در جهت اهداف موفقیت خود که در عمل این کم نشان دادن مجلس و کـشور را دچـار مـشکالت و                      

د و نمایندگان مجلس بایـد      گیربین قرار     تر زیر ذره    باید این بخش بصورت عمیق    . کند  مسائل متعدد می  

 86 در سـال     ای نسبت به کالبدشکافی و تعیین منابع و مصارف الزم برای این بخـش                گسترده بصورت
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ای در حـال و آینـده         های گـسترده    که برای کشور هزینه    85 و   84های سال     انضباطی  اقدام نمایند تا بی   

  .تکرار نشودایجاد کرده، 

  

  جایگاه مالیات در الیحه بودجه

ای در تـأمین      کننـده   هـا بایـد نقـش تعیـین         ، مالیـات   آن های کلی  حسب احکام برنامه چهارم و سیاست     

 غیرعلمـی و    ، غیرمـشروع  ،گیری ناصـواب    مصارف دولت، ایفا نمایند در حالیکه در ایران به دلیل بهره          

های بین    اقتصادی دولتها از منابع و درآمدهای نفتی که ثروت بین نسلی هستند و باید تبدیل به سرمایه                

 در ایـن  ،گیرند بـه همـین جهـت     می   بهره   در مصارف روزمره خود   منبع بین نسلی    از این   ،  نسلی شوند 

  بهبـود و کارآمـدی      کـار اساسـی در     فرایند که منابع راحت و فراوان نفت در اختیار دولـت قـرار دارد             

ریاسـت محتـرم جمهـور در موقـع تقـدیم           . صورت نگرفته است  در ایران   ها    ساختار و کارکرد مالیات   

ذیـل  ها سخن گفتند، چگونگی این نقش را در جـدول             تر مالیات   کننده  ز نقش تعیین  بودجه به مجلس ا   

  .توان مشاهده کرد و با بیان ایشان سنجید می
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  1386ها در الیحه بودجه  چگونگی جایگاه مالیات .5جدول شماره 
 ارقام میلیون دالر

  1385 1386 درصد رشد 

  در آمدهای مالیاتی- 1 617/177 135/188 9/5 

ریاست جمهور این میزان رشد را 
 درصد اعالم 18/4در مجلس 

 فرمودند

8/4 

 

899/158 

  
236/29 

483/151 

  
134/26 

  در آمدهای مالیاتی- 2

  بدون مالیات عملکرد نفت
  مالیات بر عملکرد نفت- 3

نسبت کل منابع غیر نفتی به هزینه 
باشد   درصد می6/59جاری 

 اعالم 7/74ریاست جمهور آن را 
 اندکرده 

  کل منابع- 4 571/548 612645 7/11

  
 درصد30

 درصد9/25
  درصد32

 درصد6/27

 ها به کل منابع نسبت کل مالیات

نسبت در آمدهای مالیاتی بدون نفت به 
 کل منابع

  
کاهش سهم مالیات در کل منابع بودجه و مغایرت جدی آن با اصول و موازین سیاسـت هـای کلـی ، قـانون                        :   توجه  
  .چهارم، اصول و موازین یک بودجه کارآمدبرنامه 

  
 .6جدول شماره 

1386 1385  
 قانون برنامه عملکرد قانون برنامه عملکرد 

 درصد غیر واقعی است ، 49رقم   درصد5/61  درصد47  درصد6/67  درصد49
چون بسیاری از هزینه ها اجتناب 

 منظور نشده و 86ناپذیر در الیحه 
ند متمم های سال منیازها  تامین هزینه

 . خواهد بود86

  درصد14تفاوت   درصد6/18تفاوت 
 ی مالیاتیانسبت درآمده

 )جاری(به هزینه های 

 

  
 میلیارد ریال و عـوارض  29236توجه به درآمد عملکرد نفت به میزان        (در رابطه با ارقام فوق       •

د خـود را     میلیارد دالر که از فروش نفـت حاصـل شـده و کـارکر              50گمرکی واردات حدود    

 )دهد، ضروری است  میلیارد ریال، نشان می158,899درآمدهای مالیاتی 
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انداز و عملکرد نیـز گویـای خیلـی از            برنامه چهارم و چشم   تفاوت رویکردهای مالیاتی قانون      •

 .تواند باشد مطالب می

رقـام   با ا  ،های فوق که دقیقاً از الیحه بودجه استخراج شده          ارقام و نسبت  باید توجه داشت که      •

 .تفاوت دارددر زمان تقدیم الیحه اعالم شده توسط ریاست محترم جمهور 

 86ها که شاخص مهمی است بـرای سـال            در الیحه بودجه نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه        •

 باید. باشد   درصد می  47 این نسبت    85 درصد فرض شده در حالیکه برای سال         49این نسبت   

 براساس مـوازین حـاکم   1386 سال   در الیحه بودجه  ) جاری(ها    در نظر داشت که ارقام هزینه     

 از درستی الزم برخوردار نیـست       ،85سال  ) جاری (یها  ها و همچنین عملکرد هزینه      به هزینه 

 بسیار بیش از میزانی است که در الیحه مندرج شده است، از این رو قطعاً نـسبت                   میزان آن  و

کمتری از میزانی است که رئیس جمهور اعالم         در عمل بسیار      عمومی  به بودجه  د مالیاتی درآم

هـا از      برنامه چهارم کل هزینه     سال  حسب قانون برنامه چهارم باید تا پایان       اند در حالیکه    کرده

 که این فرایند بیانگر ایـن اسـت کـه ایـن مهـم      محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تأمین شود      

رویکـرد  مقادیر شکاف آن با  است و شده کمتر 85 از نسبت آن در سال       تحقق نگرفته و حتی   

 .خواهد شدنیز های کلی بیشتر  قانونی برنامه چهارم و سیاست

  

  86منابع حاصل از فروش نفت در الیحه بودجه 

نفت، این عنصر مهم و حساس که باید در این کشور از آن یـک فرصـت بـرای سـازندگی و توسـعه                        

 نفت  اختار و کارکردهای سیاسی دولتها نه تنها       ولیکن در طی چند دهه گذشته بدلیل س        ،شد  ساخته می 

حـسب قـانون برنامـه      . های فراوانی را باعث گردید       فرصت ساز نشد، بلکه فرصت سوزی      برای کشور 
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های دائمـی و      های کلی و سند چشم انداز باید منابع حاصل از نفت، تبدیل به ثروت               سیاستچهارم و   

 و از آن یـک       کـرد  ا موتور توسعه همـه جانبـه کـشور        بین نسلی شود، باید از نفت بهره گرفت و آن ر          

نه بودجه نفتی و دولت نفتی، که هر دو متکی بـه          (. و بالنده  ریزی اقتصاد نفتی    فرصت ساخت برای پی   

  ).نده هستندبر های مخرب و عقب رانت

که منشور قانونی کشور شده است و مقـام رهبـری آن را امـضا و                (دولت نهم بجای رویکردهای فوق      

متأسفانه رویکردی مقابل و در تضاد ایـن منـشور قـانونی اتخـاذ              ) اند  ی دقیق آن را خواستار شده     اجرا

اتکـا  .  دهه اخیـر داشـته اسـت   5 بطوریکه اتکا بودجه و دولت به نفت بیشترین میزان را در طی        ،کرده

صـورت   های واردات آن هم کاالهای مـصرفی        تر در میدان     بیش  نیز دولت و بودجه به درآمدهای نفتی     

های آن، جهت چگونگی اتکـا بودجـه بـه نفـت الزم اسـت        است، یعنی سوختن نفت و فرصت گرفته

  .نظری به جدول ذیل داشته باشیم

 چگونگی جایگاه منابع حاصل از فروش نفت در بودجه. 7جدول شماره 

 میلیون ریال       میلیارد ریالی در مجلس30000بدون تصویب الیحه متمم :الف 

1386 1385 1385 1384 1383 

 عملکرد عملکرد قانون بودجه ها هیبا اصالح الیحه
 عنوان

 منابع حاصل از فروش نفت 3/150413 4/186342 151801 174301)  1( 168450

 مالیات عملکرد نفت 0 318869 26134 26134 5/29236

 سود الحساب سهام شرکت نفت 0 28682 23124 23124 8/26312

2/94621 )2  (9/142866  برداشت از حساب ذخیره ارزی 8/55375 4/69383 3/122416

 جمع 1/205789 8/316276 3/323475 9/366425 5/318620

 لنرخ دالر به ریا 9095 8950 8950 8950 8900

8/35 
9/40  

) با متمم چهارم44(
1/36 33/35 63/22 

 ( معدل دالری برداشت از نفت
 )میلیارد دالر

  میلیارد ریال در متمم بودجه22500ردات بنزین معادل افزایش به دلیل وا) 1
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% 2 میلیـارد ریـال اعتبـارات موضـوع          6000)+ ( اعتبارات مقاوم سازی مـدارس     6/5450(افزایش به دلیل اصالحیه بودجه       ) 2

  ) میلیون دالر عمرانی905 میلیون دالر جاری و 95افزایش اعتبارات جاری و عمرانی معادل )+ مناطق نفت خیز

بر بـا ا بر1385 با فرض تصویب الیحه متمم دولت در مجلس شورای اسالمی جمع معادل دالری برداشت از نفت در سال       :ب

 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی       25000 میلیارد ریال اعتبار درخواستی دولت،       30000از  . (  خواهد شد    8/2+9/40= 7/43

  .)برداشت می شود

 میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام که از فرمایشات رئیس جمهـور محتـرم قابـل اسـتنباط                    4/2ینانه  با فرض خوش ب   ) ج

یعنی تمامی درآمد صادرات نفت خام را دولت مـصرف          (  مصرف دولت  اقعی قیمت هر بشکه نفت برای صرفاً      است بر آورد و   

له زیادی با قیمت اعالم شـده رئـیس         ص بود که فا    دالر خواهد  9/40برابر با    ). و مبلغی برای بخش خصوصی منظور نگردد       کند

  . دالر دارد7/33جمهور یعنی 
  : درآمدهای نفتیرویه دولت از های بی ها از برداشت نگرانی

ن مجلـس از خـود ایـن پرسـش را داشـته      گابا نگاهی به ارقام جدول فوق باید افکار عمومی و نمایند   

سال  (84 در سال    3/35  میزان  به 83میلیارد دالر سال     6/22بودجه از   عملکرد  باشند که چرا میزان ارز      

 85در سـال    با افزایشی بـاورنکردنی     ) آغاز اول برنامه چهارم و سال شروع کاهش اتکا بودجه به نفت           

 و اگر خدای ناکرده متمم چهارم دولت تصویب شود این رقـم              گردیده  میلیارد دالر  9/40مبلغ  تاکنون  

  درمان  و  بهداشت  اعتبارات فصل  مجلس برای کمبودهای  اخیر   مصوبه    میلیارد 6/0 با احتساب    4/43به  

  . میلیارد دالر خواهد رسید44 این میزان به

 1386چگونگی منابع ارزی الیحه بودجه. 8جدول شماره 

85جمع کل  86الیحه 
متمم چهارم 
کسری جاری 
 و عمرانی

متمم سوم 
 واردات بنزین

 2متمم دوم 
 درصد نفت

متمم اول 
زی مقاوم سا
 مدارس

مصوب 
1385 

 

800/35 44000 2793 3500 693 600 187/36
منابع ارزی مورد 
استفاده در بودجه 

 )به میلیون دالر(

  :1386 میلیون دالر در ساختار و کارکرد الیحه 35,800دالیل کلی ناکافی بودن رقم 
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  منظور شده است85 بسیار کمتر از عملکرد 1386ارقام هزینه جاری  •

  است نادیده گرفته شدهناپذیر  قطعی اجتنابهای جاری هزینهبسیاری از  •

 )تا سطح تورم(است سطح نگهداشت حقوق و مزایا رعایت نشده  •

 . استهای عمرانی مصوب تأمین اعتبار نشده بسیاری از طرح •

 .بسیاری از تعهدات اعالم شده در سفرهای استانی منظور نشده است •

 . است میلیارد منظور شده5/2لیارد دالر،  می6نیاز واردات به بنزین به میزان  •

 بخش خصوصی بصورت پنهان از حساب ذخیره ارزی ( میلیون دالر500 الیحه حدود 2در بند هر تبصره  •
 افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و بانک توسعه  جهت میلیون دالر500برای ناوگان ریلی دولتی و 

 صادرات

 توسعه  دالر از سهم بخش غیردولتی حساب ذخیره ارزی جهت میلیون500 حدود 11تبصره » ز « بند  •
 . برداشته شده است برقتولید

  .باشد  میلیارد دالر می7/43رو میزان واقعی مصارف ارز حداقل  از این •
  جـاری هـای   به نفت و این میزان وابستگی هزینه بودجهین میزان وابستگیادر سال دوم برنامه چهارم      

هـای    چشم انداز، سیاسـت   ( آیا دورشدن از موازین منشور نظام        .نگرانی ندارد دولت به نفت، آیا جای      

   نگران بود؟آیا نباید برای این فرایند خطرناک  نیست،)کلی و برنامه چهارم

 بـه   86ریاست محترم جمهور، ارقام آشـکار مـصارف ارزی را بـرای سـال               با کمال تعجب باید گفت      

 800/35 بودجه    آشکار الیحه   مصارف ارزی  اند در حالیکه ارقام      میلیارد دالر اعالم کرده    555/29میزان  

  .با بیانات ایشان است جدی باشد که در مغایرت می

 وجـود دارد کـه      هـای ارزی    هزینـه شود ارقام آشکار، زیرا در الیحه ارقام پنهان و ضمنی             چرا گفته می  

 در حالیکـه در الیحـه       .دنباشـ    جز مصارف می   ها  حسب موازین علمی، اقتصادی مالی و حسابداری آن       

 بایـد حـسب نظـر       8با توجه به اطالعـات منـدرج در جـدول            .ها منظور نشده است     بودجه این هزینه  

 و در نظـر گـرفتن ارقـام آشـکار و            )جناحینه اظهارنظر سیاسی و     (کارشناسی متکی به اعداد و ارقام       
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 یعنـی بـیش از   85از سـال    قطعاً میزان مـصارف ارزی بـیش         86 دولت در سال     های ارزی   پنهان هزینه 

  .اشت میلیارد دالر خواهد د7/43

صـورت  بـه   الیحـه  رشود و د  در مجلس اعالم می  29,555حال چرا این میزان توسط ریاست جمهور        

آیا دولـت   . شود   می 7/43شود و با منظور شدن ارقام پنهان در الیحه بیش از               نوشته می  800/35آشکار  

های کلی و دور شـدن از سـاختار بودجـه نفتـی و                ز و سیاست  و مجلس در راستای اهداف چشم اندا      

 آیـا نفـت در ایـن راسـتا           یک عمق بخشیدن به این فرایند شوم و مخرب         دارند،  دولت نفتی گام بر می    

 بـرای    یا یک فرصت سـوختن و در جـازدن         کند و   ایجاد می یک فرصت سازندگی    برای توسعه کشور    

گذر برای دولت یک فرصت ماندن و هزینه کردن را ایجاد           آیا نفت در این ره    . شود  کشور را باعث می   

 ،هـای کلـی     آیا هزینه کردن با چنین رویکردی یک هنر است؟ سند چشم انداز و سیاست             . نکرده است 

 را پیگیـری     دولـت را از نفـت       سـاختار و کـارکرد      بودجه به نفـت و دور شـدن         وابستگی هنر، کاهش 

کـرد، دارد   باید دولت و مـصارف ارزی آن را اصـالح مـی     که   86سال   الیحه بودجه    ند درحالیکه نک  می

  .کند تر به نفت می ساختار دولت و کارکرد آن را بیش از گذشته وابسته

  ؟ کدامیک دالر یا بیشتر50 یا 9/40 دالر یا 7/33قیمت هر بشکه نفت در الیحه بودجه 

قـم ایـن    اند، را   الم کرده  اع  دالر در هر بشکه    7/33ریاست محترم جمهور رقم قیمت هر بشکه نفت را          

های گسترده خود در ارقام الیحه بودجه هنوز نتوانسته دریابد که ایـن قیمـت از کجـا             سطور با بررسی  

یعنـی رقـم   ( درج گردیـده  ااما گر مـصارف ارزی کـه در الیحـه بـصورت آشـکار           . بدست آمده است  

 میلیـون بـشکه در      4/2 یعنـی   و با فرض فروش حداکثری ایران در بازار جهانی         ) میلیارد دالر  800/35

 از ظرفیت فروش دائمی ایران تاکنون بوده، عالوه بر این با عالئم بازار نفت و کـاهش                  رجکه خا (روز  

 مدنظر باشد و همچنین بـا رویکردهـا ایـران در اوپـک مبنـی بـر                   باید بیشتر  قیمت نفت، کاهش تولید   
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ون بـشکه در روز نیـز بایـد جـای      میلیـ  4/2کاهش تولید جهت افزایش قیمت، این میزان فروش نفت          

 میلیون دالر مـصارف ارزی دولـت، کـشور          35,800رو جهت تأمین       از این  ).تعمق و تأمل داشته باشد    

قیمـت هـر بـشکه نفـت در ارقـام ارزی             میلیون بشکه بفروش برساند در این صورت         4/2باید روزانه   

گویـای ایـن مطلـب خواهـد      اطالعات جدول ذیل . دالر در هر بشکه خواهد شد    9/40مصرف دولت   

  .بود

  1386برآورد منابع حاصل از فروش نفت در سال 
 

  میزان مصرف ارز الیحه
درآمد ارزی 

 ساالنه
روز 365 قیمت هر بشکه میزان تولید

  میلیارد800/35

با نادیده گرفتن بسیاری از( 
هزینه های جاری و عمرانی

 ..)و واردات بنزین 

 تامین ارز الیحه با متوسط هر
 دالر مقدور است 9/40بشکه 

 توسط رئیس7/33اعالم قیمت (
 )جمهور سوال برانگیز است

800/35 
 میلیارد دالر

با توجه به اوضاع جهانی 
نا معلوم  ولیکن اگر 

متوسط قیمت هر بشکه 
 دالر در سال فرض 9/40

 شود

 روز365

حداکثر تولید
برای صدور 

000/400/2
 بشکه

  
. باشـد    میلیـارد دالر مـی     7/43 ارز در الیحه توجه شود کـه حـداقل           مصارف و چنانچه به ارقام واقعی    

از اینـرو الزم اسـت نماینـدگان مجلـس، احـزاب،            . شـود    دالر مـی   50قیمت هر بشکه نفت در الیحه       

هـای از پـیش       هـای کارشناسـی و بـدون هیـاهو و هـدف             ملی با برپائی نشـست    رسانه  ها بویژه     رسانه

ای در راسـتای اسـناد        شده، بلکه در چارچوب ساختن یک بودجه کارآمـد، یـک بودجـه برنامـه                تعیین

 فروش   تولید و میزان    تکلیف میزان واقعی ارز مصرفی در الیحه، چگونگی        ،انداز و برنامه چهارم     چشم

  .تکلیفی که برای کشور یک ضرورت ملی است. ا تعیین کنندو قیمت هر بشکه نفت ر

  86منزلت حساب ذخیره ارزی در الیحه بودجه 

  حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم با دو هدف راهبردی شکل گرفت
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  )در موقع کاهش قیمت نفت(های دولت  جهت ثبات بخشی به بودجه: الف

 منـابع مـازاد ایـن حـداقل         ولت و قرارگـرفتن    توسط د   از منابع نفت   گیری یک حداقل ممکن     بهره: ب

  ها وسعت بازار  گذاری  جهت سرمایه در اختیار بخش خصوصی بصورت وام ارزیممکن

ای این رویکرد در اجرای برنامه سوم مورد عمـل قـرار گرفـت و اگـر                 تا حد گسترده  و رشد اقتصادی    

ساب ذخیـره ارزی برداشـت       میلیارد دالر دولت جناب آقای خاتمی هر سـال از منـابع حـ              5/4حدود  

 مجلس پنجم، نـسبت بـه کـاهش         ،کرد جهت تحقق بند الف بود زیرا در موقع تصویب برنامه سوم             می

افـزایش قیمـت ارز بـه نـرخ شـناور و افـزایش قیمـت                حذف رویکردهای   (درآمدهای اساسی دولت    

) های دولتی   جه دستگاه بوددر برنامه   (ها    اقدام کرد در حالیکه نسبت به اهداف هزینه       ) های انرژی   حامل

 در مـتن    شکاف بـین منـابع و مـصارف        (در مجلس پنجم صورت نگرفت    ای اندیشیده     حکمی و چاره  

از این رو حسب جداول برنامه سوم بطور متوسـط دولـت بایـد حـدود                ) قانون برنامه سوم تجلی کرد    

 در  قـای خـاتمی    جنـاب آ   گرفت در حالیکـه عملکـرد دولـت          میلیارد دالر از منابع نفت بهره می       5/12

  در هــر ســال میلیــارد دالر5/4باشــد یعنــی برداشــت حــدود   میلیــارد دالر مــی17بــاره حــدود  ایــن

سازی نرخ ارز به عنوان هزینه دولـت تلقـی نـشده بلکـه      های نظام در رابطه با راهبرد یکسان  برداشت(

 دولـت جنـاب آقـای    با این وجود) های بانک مرکزی انتقال دارائی بود از طرف دولت به طرف دارائی      

.  میلیارد دالر بود   20خاتمی در پایان دوره خود دارائی که در این حساب از خود باقی گذاشت حدود                

   . درصدی6با متوسط رشد اقتصادی 

 مجلس پنجم مدنظر قرار گرفت و بین منابع و مصارف بودجـه              نادرست در برنامه چهارم این عملکرد    

های کلی    انداز، سیاست   و حسب رویکرد چشم   . وازن برقرار شد  جانبه تعادل و ت      همه به صورت دولت  

و برنامه چهارم مقرر شد اتکا بودجه دولت به نفت کاهش یافته و میزان برداشت دولت از ارز فـروش          
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با هم مـروری بـه ایـن جـدول          . صورت گیرد چهارم    قانون برنامه  8  در چارچوب جدول شماره    نفت

   .داشته باشیم

  میلیون دالر  )قانون برنامه چهارم. 8موضوع جدول شماره (فاده دولت از نفت  ارز مورد استمیزان

 کل برنامه  1388  1387  1386  1385  1384  
  بهره مالکانه نفت و گاز

  مالیات عملکرد
14128 
1107 

14461 
1136 

15127 
1194 

15792 
1252 

16125 
1283 

75633 
5971 

 81604 17407 17044 16331 15597 235/15  جمع

 700/43 330/35   نهمان استفاده دولتمیز
و  35800در الیحه 

واقعی بیش از رقم 
43700 

 

شدن از بخش  میزان دریغ
  خصوصی

20095 28103 27379    

  

اگر چـه ریاسـت جمهـور بـرخالف         (باید پرسیده شود، اکنون که کشور در شرایط حساسی قرار دارد            

و ،  )نگرانی شرایط حساس را ندارند       دل  مجلس دگانها، احزاب، نماین    بزرگان نظام، فرهیختگان، رسانه   

ممکـن اسـت    و   کـشورهای سـلطه را پـیش روی خـود دارد،              اخاللی ایران با خطر تحریم و اقدامات     

 از حـساب ذخیـره ارزی       های دولت    و با این برداشت     در این صورت   کاهش قیمت نفت صورت گیرد    

آنهـم  ی حداقلی برای اداره کارآمد کـشور،        زبخشی به منابع ار     چه باقی گذاشته شده است؟ برای ثبات      

  .در این شرایط حساس

های کلی و برنامه چهـارم تعلـق دارد بـه               انداز، سیاست   بخش قابل توجهی از رویکردهای اسناد چشم      

 توسـط بـازار و بخـش خـصوصی و مـردم،              اقتصادی هائی مبتنی بر بسترسازی بر رشد سریع        سیاست

هـا و      نوسازی و بازسازی فرآیندها، ساختارها و کارکردهـای بنگـاه          کردن اقتصاد با رویکردهای     رقابت
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  توسـعه   نیازمنـد وسـعت بـازار،      هـا کـه ایـن رویکرد    ... اقتـصاددانانی محـور     دهـی     و شـکل  ها،    بخش

 بخـش   هـم   آن. محور دارد   جو و کارآمد و دانائی       بخش خصوصی فعال و رقابت      توسعه گذاری،  سرمایه

 منـابع   برای بخش خصوصی  ها  گاه  گاه است که یکی از این تکیه        هخصوصی که نیازمند مساعدت و تکی     

 بـرای نوسـازی و بازسـازی بخـش خـصوصی و             باشد که بتوان با اتکا بـه آن          می حساب ذخیره ارزی  

هـا از حـساب     اکنون کشور با این سئوال روبروست که آیا ایـن برداشـت           .  قدمی برداشت  وسعت بازار 

ولت به نفع کیـان کـشور بـود یـا وام بـه بخـش خـصوصی و                   ذخیره ارزی و هزینه کردن آن توسط د       

  .گسترش بازار و اندازه اقتصاد کشور و برگشت اصل و بهره آن به حساب ذخیره ارزی

  

 میلیارد دالری دولت از منابع نفت و محدودکردن وسعت بازار           75 ساله بیش از     3برداشت  

  ایرانو بخش خصوصی 

مبلغـی بـرای بخـش    آیـا   86 و 85 و 84ت در طـی سـالهای   به راستی با رویکردهای هزینه ارزی دول  

 و جـدول فـوق      7بـا نگـاهی بـه جـدول شـماره           .  باقی مانده است    در حساب ذخیره ارزی    خصوصی

 15597 بجـای  85 و در سـال  330/35 میلیون دالر 235/15 بجای   84دولت در سال    . شود  مشاهده می 

 دالر برداشت کـرده اسـت یعنـی در          43700 حداقل   16331 بجای   86 و در سال     700/43میلیون دالر   

بخشی به اقتصاد بـه وسـعت بـازار، بـه بخـش خـصوصی                  از تحرک  577/75 سال جمعاً حدود     3این  

 دولت بیش از گذشته     44های کلی اصل       آنهم در عصری که با ابالغ سیاست       ،توسط دولت، دریغ شده   

کردن از طریـق رویکردهـای دولـت        کردن و کارآمـد     کوچک(ای به خود      باید متعهدتر به سامان توسعه    

جـو    ساز، کارآفرین، رقابـت      بازار مدار، فرصت   ،مدار، نتیجه بین    مدار، نامتمرکز، مشتری     رسالت ،گشا  راه

کردن بخش    شدن اندازه و سایز اقتصاد از طریق ایجاد وسعت بازار و بزرگ             باشد و متعهد به بزرگ    ...) 
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شدن وسعت بازار     شدن دولت و کوچک      بزرگ  یعنی آیا به راستی این غفلت راهبردی     .  باشد خصوصی

 اقتـصاد گـرفتن     یست، آیا فاصله  ناپذیر ن   جبرانو بخش خصوصی برای کشور در این شرایط یک هزینه           

باشد کـه حتمـاً     اگر دردی و سئوالی     . منطقه، دردآور نیست  کشورهای   پیش روی    هایکشور با اقتصاد  

 و مردم از حساب ذخیره ارزی بطور واضح و          ی بخش خصوص  ،هست باید تکلیف بخش اقتصاد، بازار     

  .گرددنمایندگان مجلس معلوم توسط  آشکار

 تاکنون از فرصت قیمت باالی نفت بهـره         2001باید تذکر این مطلب را داشت که کشور نروژ از سال            

شـمار بـرای کـشور،        ای بی   های توسعه   ها و ایجاد فرصت     فراوان گرفت و عالوه بر ساختن زیرساخت      

 میلیـارد دالر    216 میلیارد دالر به بـیش از        40اندوخته در حساب ذخیره ارزی خود را از حدود          میزان  

  ما چی؟ میلیارد دالر اندوخته، 216 میلیون نفری 5/6برساند، یعنی امروز این کشور 

  

   ، آیا امکان هست؟86در سال   این حساب بخش خصوصی ازگیری امکان بهره

 بایـد   . اسـت   میلیارد دالر برای بخش غیردولتی یاد شده       10 حدود   86  بودجه  الیحه 2  تبصره  هدر بند 

 میلیارد دالر از موجودی حساب ذخیـره        10 اگر این    .این بند تبصره دقیقاً مورد کالبدشکافی قرار گیرد       

 است، باید گفت در ذیل همین تبصره و در جاهای دیگر در دفعـات متعـدد                  از قبل تاکنون بوده    ارزی

 250 میلیون دالر برای ناوگان ریلی،       250ون دالر برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی،         میلی 250تأمین  (

 میلیون دالر جهت افزایش سرمایه بانک       250میلیون دالر جهت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن،          

 از مجلـس     در الیحـه منظـور شـده و        احکـام برداشـت   )  میلیون دالر بخش برق    500توسعه صادرات   

از این رو دیگر چیزی برای وسعت بازار و بخش خصوصی و رشد و              .  شده است  یب تصو درخواست

  موجودی  میلیارد دالر موضوع این تبصره     10ماند و اگر این میزان        توسعه اقتصادی و اشتغال باقی نمی     
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 و فـروش نفـت صـورت گیـرد بایـد گفـت بـا                1386در حساب نباشد و بخواهد از درآمدهای سال         

 در سال آینده قطعاً چیزی برای بخش غیردولتی در حساب            میلیارد دالر  7/43  میزان  به مصارف دولت 

 به راستی دولت و مجلس محترم در رابطه بـا احکـام صـریح، روشـن                .ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند    

دولـت، مجلـس، شـورای نگهبـان، مجمـع      خواهند مدارا کنند؟   آیا می این مهم  تحقق برنامه چهارم در  

  چکـار  خواهند  اند و یا می     باشند چکار کرده   می و نظارت بر آن      ی این قوانین   اجرا  ملزم به   که تشخیص

   .چگونه است) 50 بند  و42بخصوص بند (رنامه های کلی ب  سیاستپاسخ مجموعه حاکمیت به. بکنند

های مولد به منظور      حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارائی         : خوانیم   این چنین می   42بند  در  

  . برداری بهینه از منابع دارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهرهپای

ای و تعادل بین منابع و مـصارف          اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه       : خوانیم  این چنین می   50بند  در  

  .دولت

  

   های آن های دولت و ابهام فروش سهام دولت به مثابه کاهش تصدی

هـای کلـی و برنامـه چهـارم و بـویژه ابالغیـه                ، سیاسـت  انـداز   در چارچوب رویکردهای اسناد چـشم     

دولـت مـدنظر ایـن      .  اصالح شـود    دولت ، نظر به این بوده که ساختار و کارکرد        44های اصل     سیاست

 پیشرو، بالنده، کارآمد در قلمرو امور حاکمیتی و بـدور           ، دولت کوچک، کارآمد بسترساز    ،اسناد قانونی 

 یار و بسترساز بخش خـصوصی و بـازار و بـدور از خطـای     از خطای غفلت در انجام وظایف خود و 

  . مداخله در امور آنها است

انـداز و برنامـه چهـارم، بیـانگر کـاهش             ی دولتی از منظر اسناد قانونی چشم      ها  واگذاری سهام مالکیت  

شدن وسـعت بـازار و        شدن بخش خصوصی و در نتیجه بزرگ        های دولت و بزرگ     ها و مالکیت    تصدی
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 خودهای    کردن دولت در بودجه     ، نه کسب درآمد برای هزینه     شته است ا مدنظر خود دا   رشد اقتصادی ر  

  . را

متأسفانه دولت نهم، با اتخاذ رویکردهائی در مخالفت با اسناد فوق و با ساختار و کارکردهـائی کـه از                    

  حجـم تـرین  کند، افزایش حجم و سایز دولت، جذب گـسترده   تعقیب کرده و می  86 و   85،  84بودجه  

نابع نفتی به خود، محدودکردن فضای کسب و کار و مداخله گـسترده در امـور بخـش خـصوصی و                    م

  .کند را دنبال می... بازار، 

 نـه اصـالح سـاختار و        فروش سهام در این جغرافیائی که دولت اتخاذ کرده جهت کسب درآمد است            

در ایـن شـرایط   سـنجی الزم جهـت فـروش       که فاقد امکان   به چگونگی این فروش      کارکردهای دولت 

  . کشور است باید توجه داشت در این باره در الیحه بودجه ارقام ذیل آمده است

  

  86 و الیحه 85ل از فروش سهام در بودجه صجایگاه منابع حا. 10جدول شماره 
 

 مالحظات
فروش سهام

86در سال 
 مالحظات

پیشنهاد دولت 
در متمم چهارم

85 

 9عملکرد 
 ماه

مصوب 
1385 

 

 نکردنیرقم باور 

و ناشدنی بخاطر 
فقدان بسترها ، 
فضای کسب و کار

ها و افراد  و بخش
 گیرنده

  
000/70 

میلیارد ریال

 ماه و 10با توجه به عملکرد ضعیف  �
عدم تحقق مبالغ مصوب چرا متمم؟

ماه پایان سال 1آیا در ظرف چهارم  �
امکان فروش مبالغ عدم تحقق و رقم

 متمم چهارم مقدور است؟

  
5000 

رد ریالمیلیا

  
481 

)5/6 
  )درصد
 مصوب

  
7400

میلیارد 
 ریال

فروش سهام
دولت در 
شرکتهای 
 دولتی
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 در این بخش، بویژه توسط نمایندگان مجلس الزم و ضـروری اسـت زیـرا در ایـن بخـش           ویژه توجه

ها برای بخش      و همچنین فقدان بسترها و انگیزه      بخاطر عدم وجود راهبردهای اجرائی و عملیاتی الزم       

 دولـت،   ،ای بودجه روبرو خواهد شد و چون برای این منـابع فـروش               با عدم تحقق گسترده    صیخصو

 عدم قطعیت   ها صورت خواهد گرفت و در کنار        هزینهدر سال آتی    بینی کرده، قطعاً      هائی را پیش    هزینه

 هـای آتـی بایـد       هـای بودجـه      با متمم   باید ، دولت و مجلس در سال آینده به ناچار        فروش سهام دولتی  

 اگر درآمدی وجود داشته باشد و اگر نباشـد هماننـد روال             .اشت از منابع ارزی نفت باشند     درصدد برد 

 منظور شده، باب استقراض از بانک مرکزی را که با دردسرهای زیـاد بـسته                86نامبارکی که در الیحه     

  .شده بود، باز کنند

  

  

  :86در الیحه بودجه ) جاری(ها  ساختار هزینه

 عملکـرد   . بـوده اسـت    برانگیز  انگیز و هم تأمل     دولت در این مدت هم بحث     ) جاری(ای  ه  فرآیند هزینه 

 درصـدی برخـوردار گردیـد و        44 از افـزایش     83 نسبت به سال     84بودجه جاری دولت نهم در سال       

 درصد، رسم بر ایـن بـوده کـه هزینـه            81 از افزایشی به میزان      83بینی عملکرد آن نسبت به سال         پیش

در طـی  حال آیا ایـن میـزان رشـد    . افزایش داشته باشد) برابر با میزان تورم(ه داشت جاری در حد نگ   

 آیا تورم بدین میزان بوده؟ یا دولت بدون تولیـد   تأمل برانگیز نیست؟ی دولتها در هزینه این دو سال    

د کـه   هائی را بیـان کنـ       تواند نشانه   درآمدی با اتکا به منبع نفت، حاتم بخشی کرده است؟ آیا دولت می            

  !ها، داشته است برای افزایش منابع غیرنفتی خود جهت تأمین هزینه

  .در الیحه داشته باشیم) جاری(ها  نگاهی به ارقام هزینه
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  .11  شمارهجدول

1384  1385  
الیحه بودجه 

86  
  مالحظات

  83عملکرد 
  ها با متمم قانون بودجه

قانون 
  بودجه

بینی  پیش
  عملکرد

  

221,095 242,042  318,343  377,935  401,290  383,807  

 

 درصد 5/9
رشد نسبت 
به عملکرد  

83 

 درصد 44 
رشد نسبت 

به عملکرد   
83 

درصد 7/18
رشد نسبت 
به عملکرد 

 71 و 84
درصد رشد 
نسبت به 

 83عملکرد 

 درصد رشد 26
نسبت به 

 و 84عملکرد 
 درصد 81

نسبت به 
 83عملکرد 

  

 درصد 4/4
کاهش بدون 

امکان سنجی و 
ترتیبات الزم 
 برای کاهش آن

 85ریاست جمهور عملکرد 
 و الیحه بودجه 000/375را 
 رقم 807/383 را بجای 86

 اعالم کرده اند  000/350
رقمی که در الیحه اثری از آن 

 دیده نمی شود

  
 نسبت به عملکرد آن در سال       86بودجه جاری در الیحه بودجه      و دستوری    صوریبا توجه به کاهش     

گرفتـه  نصـورت  ) جـاری (هـا   گرفتن اقالم مهمی که در سرجمع اعتبارات هزینـه      و همچنین نادیده   85

آیا کشور در سال آینده دچار      گیری از اینکه این بودجه انقباضی است          بصورت عمد و جهت بهره    آنهم  

 تـأمین حقـوق و      ها درصدد رفع مشکالت     ها و اصالحیه    مشکل نخواهد شد؟ آیا دولت با ارسال متمم       

 راهکارهای حسابداری در کـاهش صـوری اعـداد و ارقـام ممکـن                نخواهد بود؟  خودمزایای کارکنان   

هـای    سنجی این اعتبـارات بـا هزینـه         است حقایقی را بتواند بپوشاند، اما راهکارهای اقتصادی و امکان         

ای اسـت کـه       مـسئله هـا     از این رو کالبدشکافی هزینه     .واقعی دولت بیانگر حقایقی است غیرقابل انکار      

  . قرار گیردموشکافی مورد ر جدی باید بطو

  همچـون  هـای اسـتانی     زا در اعتبـارات دسـتگاه       آفرین و بحـران     به صورت مسئله  جاری  کسری بودجه   

 85که بـیش از     های مسئله آفرین      یعنی دستگاه ...) آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، بنیاد شهید و         (

   یای چه اهدافی است؟در این شرایط گودرصد اعتبارات آنها حقوق و مزایا است، 
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 درصد کـاهش یافتـه اسـت در         2 بودجه جاری دستگاه اجرائی استانی       یآمیز  به صورت ابهام  همچنین  

قاعـده بودجـه    (.  درصدی داشـته اسـت     10حالیکه رشد بودجه بعضی از دستگاههای ملی رشد باالی          

 .)هاست جاری دولت در استان

  

  85ایی نسبت به سال ای برخی از دستگاههای اجر رشد اعتبارات هزینه

   درصد7/13  نهاد ریاست جمهوری
   درصد5/2  مجمع تشخیص مصلحت نظام

   درصد9  وزارت اطالعات 
   درصد14  ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه

   درصد2/1  وزارت کشور
   درصد4  نیروی انتظامی

   درصد5  دادگستری
   درصد20  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

   درصد41   علمیه قمشورای عالی حوزه
   درصد14  مرکز خدمات حوزه عملیه قم

   درصد10  زیست محیط
   درصد27  سازمان صدا و سیما و جمهوری اسالمی

  دستگاههای اجرایی استانی 
  )  درصد بودجه جاری کل کشور23با آموزش و پرورش، بنیاد شهید، (

   درصد- 2

   درصد- 6/1  ای کل کشور بدون واردات بنزین رشد اعتبارات هزینه
  بررسی نسبت مهم بودجه عمرانی به بودجه عمومی دولت

های باال از درآمدهای ارزی نفـت را توجـه بـه بودجـه            ریاست محترم جمهور، یکی از دالیل برداشت      

انداز و برنامه چهارم میزان برداشـت ارز دولـت             حسب رویکردهای اسناد چشم    .اند  عمرانی اعالم کرده  

باشد کـه بـیش از       86برای سال    میلیارد دالر    321/16برنامه چهارم و به میزان       8باید در قالب جدول     

) 88سـال   ( بطوریکه در پایـان برنامـه        ود درصد این میزان برداشتی باید صرف اعتبارات عمرانی ش         90
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هـای جـاری دولـت از درآمـدهای           های عمرانی و تأمین هزینـه       کل برداشت دولت از ارز صرف طرح      

 میلیارد دالر برداشتی خود از منابع       33/35 دولت از میزان     84در سال   . ی صورت گیرد  مالیاتی و غیرنفت  

) ای هـای سـرمایه    تملـک دارائـی  ( میلیـارد دالر آن را بـه بخـش اعتبـارات عمرانـی               4/12نفت حدود   

ه خـود کـرد   ) جـاری ( ای   میلیارد از این منابع را صرف بودجه هزینه        22 و حدود    ه است اختصاص داد 

 میلیـارد دالر برداشـت   43 گانه از حدود    4های    ها و متمم     با در نظر گرفتن اصالحیه     85ال   در س  .است

اگر چه  (خواهد صرف اعتبارات عمرانی کند         میلیارد دالر آن را می     6/19خود از منابع ارز نفت حدود       

جـه   میلیارد دالری بود6/19 درصد این مبلغ تخصیص یافته است و تحقق      60  ماه 10 در ظرف    تاکنون

  .)بینانه است  تا پایان سال و جذب آن خوشمصوب عمرانی

مالحظه نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی دولت نیز که در جدول زیر به تـصویر کـشیده شـده                    

هـای   بـه طـرح  توجه و اهمیت  با شعار 86 و 85، 84است گویای این مطلب است که در طی سالهای       

  برداشـته   از منابع ارز نفت    انداز و برنامه چهارم      قانونی چشم  عمرانی منابع قابل توجهی برخالف اسناد     

شـدن     صرف بزرگ  های عمرانی   گیری بطرف ظرفیت     بجای جهت  ها     و لیکن در عمل این برداشت      شده

دولت را در اقتصاد که خالف رویکردهای چـشم انـداز و            تر     و مداخله گسترده   های آن    و هزینه  دولت

  . تباعث شده اسبرنامه چهارم است، 

 به بهانه افزایش بودجـه عمرانـی و افـزایش           85 و   84با توجه به افزایش بودجه کشور در طی سنوات          

 و با اعالم مکرر     85 میلیارد دالر در سال      7/43 به بیش از     83 میلیارد در سال     22هزینه ارزی بودجه از     

انـی بـه کـل       بـویژه نـسبت اعتبـارات عمر       ریاست محترم جمهور در توجه ویژه بـه بودجـه عمرانـی           

 الزم و   86 در سـال      بررسی نسبت بودجه عمرانی به کـل بودجـه         درآمدهای حاصل از نفت در بودجه     

  .ضروری است
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  نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی دولت. 12جدول 

82  83  84  
85  

  قانون بودجه
85  
  ها با متمم

  الیحه بودجه
86  

  

  5/28  7/29  5/28  6/23  3/27   درصد28

 با نادیده گرفتن بـسیاری از       86ل   برای سا  5/28رقم   •
 ارقام بودجه عمومی     لحاظ کردن این   هاست که   هزینه

را شدیداً افزایش داده و این درصد را کاهش خواهد          
 .داد

 از  85 مـاه    10تخصیص بودجـه عمرانـی در ظـرف          •
 هزار میلیارد ریال    95 هزار میلیارد ریال مصوب      172

خواست بوده در حالیکه دولت در متمم چهارم باز در     
  .اعتبار بیشتر داشته است

  

  86تمرکز یا عدم تمرکز در الیحه بودجه 

انداز و برنامه چهارم که در طی احکام قانونی متعـددی شـکل گرفتـه                 یکی از رویکردهای اسناد چشم    

 سـازمانی،   ،ریـزی عـدم تمرکـز نهـادی         دهی یک ساختار ارگانیکی در مجموعه حاکمیـت و پـی            شکل

  . ای آن استای بر اجرائی و بودجه

عد نظری، دائم از بحث عدم تمرکز سخن گفته اگر چـه هنـوز راهکارهـای               دولت نهم خوشبختانه از بُ    

ریزی نکرده و اگر چه در کنار شعار راهبردی خـود در رابطـه بـا                  نهادی و قانونی و سازمانی آن را پی       

 متأسـفانه حقـایق     .باشـد عدم تمرکز، در عمل نتوانسته است گام مؤثری برای این راهبرد خود داشـته               

  در ایـن بـاره     با هم بـه ارقـام جـدول ذیـل         رو    از این  .آماری بیانگر عدم تحقق این رویکرد مهم است       

  . نگریم می
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  1386ها در الیحه بودجه  چگونگی جایگاه بودجه استان. 13  شمارهجدول

  ارقام به میلیارد ریال

  1386بودجه الیحه   1385بودجه   

ــ  ــارات عمرانـ ــع اعتبـ ی و جمـ
  ها آی استان هزینه

069/128  456/133  

  645/612  571/548  کل مصارف عمومی دولت

هـا بـه کـل        نسبت بودجه استان  
  مصارف عمومی دولت

  7/21   درصد3/23

  آیا این تمرکز بیشتر با شعار عدم تمرکز نیست؟

  )یخراسان جنوب+  استان 18(های محروم  ن چگونگی توجه به جایگاه استا. 14جدول شماره 

  مالحظات  1386  1385  
  های محروم اعتبارات عمرانی استان

  ها اعتبارات عمرانی کل استان
10324  

3/36222  
10068  

9/36463  

   درصد6/27   درصد5/28  نسبت        

  
  

هـای محـروم      سهم استان 
  .کاهش یافته است

  )  درصد نفت و گاز2بدون اعتبارات (

  

ی دولت جناب آقای خاتمی اعتبـارات عمرانـی و جـاری یکجـا در                آخرین سالها  84 و   83در طی سالهای    ××× 

  .گرفت ریزی، تخصیص و نظارت قرار می جمعیت برنامه) ریزی و توسعه استان شورای برنامه(اختیار استان 

. توزیع بین فصول و برنامه و تفکیک دستگاه اجرائی قرار گرفت) تهران(، این اعتبارات در مرکز 85در سال ××× 

  . گیرد ها و عمرانی در تهران صورت می  نیز توزیع اعتبارات جاری به استان86 سال در××× 
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  44های کلی اصل  توجهی آن به اسناد قانونی مربوطه و سیاست های دولت و بی تصدی

گـرا و بـدور از        دهی دولت کارآمد، توسعه     های آن، جهت شکل     اصالح ساختار دولت و کاهش تصدی     

دخالت در قلمرو بخش خـصوصی       (خطای مداخله و بدور از    ) وظایف خود در انجام   ( خطای غفلت 

های کلی اصـل   عالوه بر این ابالغیه سیاست. انداز بوده است   مدنظر قانون برنامه و سند چشم     ). و بازار 

  .  در دو قلمرو حیاتی و اساسی صورت گیرد باید در کنار این اسناد قانونی که اجرای آن44

سترسازی برای بازار و بخش خـصوصی و مـردم و توانمندسـازی             ب (کردن اقتصاد   خصوصی - 1

تصادی و رشد اقتصادی توسـط دولـت، بـزرگ کـردن سـایز اقتـصاد                آنها در ایجاد تحرک اق    

  .کشور

 . و کوچک کردن دولت از طریق واگذاری فروشهای دولتی سازی مالکیت خصوصی - 2

لی برنامه، احکام برنامه چهارم و      های ک   انداز، سیاست   متأسفانه تصویر و اثری از رویکردهای چشم      

توان مالحظه کرد و گویا در این شرایط محیطـی             در بودجه شرکتها نمی    44های کلی اصل    سیاست

نی بـر گـسترش   و الزامات حقوقی و قانونی روال کار شرکتها به روال سابق خواهد بود، روالی مبت            

  .گر بزرگ حجم شرکتهای دولتی و عمق بخشیدن به دولت تصدی
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  خالصه کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی. 15ول شماره جد
  85  86    85  86  

  888889289  788607392  ها هزینه  1060517030  898454100  درآمدها
  39986403  33095196  مالیات  5902079  4170021  ای از محل اعتبارات هزینه

از محل اعتبارات تملک 
  ای دارائیهای سرمایه

  38035629  28140635  امسود سه  46134482  41159319

تسهیالت بانکی و سایر وامهای 
  داخلی

  1430598  1013323  سایر حسابهای تخصیص سود  97876905  52114547

بازپرداخت تسهیالت بانکی و   123916032  134162140  وامهای خارجی
  سایر وامهای داخلی

37733355  40784129  

  77231210  64070584  زپرداخت وامهای خارجیبا  12989875  25250823  استفاده از دارائیهای جاری
  931700  1163456  وجوه اداره شده  149775109  71322236  ها سایر دریافت

ازپرداخت ودیعه، بدهیها و ب
  سایر پرداختها

22722526  61834784  

  410884635  308546552  ای های سرمایه هزینه
  10309275  6968327  افزایش دارائیهای جاری
  1570317651  جمع

 
 درصد در سال    72نسبت بازده پرداخت وام به وام جدید از          •

  درصد کاهش یافته41 به 85

افزایش تسهیالت شرکتها و محدود شدن عرصـه بـه بخـش             •
  .خصوصی را باید مدنظر گرفت

شود ذخیره استهالک منظور در هزینه  کسر می
  جاری

73206140  

  511/111/497/1  511/111/497/1  جمع کل
 

  

  86 از پیامدهای الیحه بودجه بعضی

 موجبــات 85 و 84 همچــون کارکردهــای بودجــه ســنوات 1386رویکردهــای الیحــه بودجــه ســال 

  : ها عبارتند از این. کند ناکارآمدهائی را در حوزه دولت، حاکمیت و کشور ایجاد می

  همراه با انضباطای های مالی و بودجه  سیاست انجامناکارآمدی در وظایف دولت در •

  و بسترسازی پیش برندهاتوانی در ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعین •

 کردن اقتصاد ناتوانی در انجام وظایف دولت در گسترش فضای کسب و کار و خصوصی •
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 ناکارآمدی در انجام وظایف دولت در بازار کاال و خدمات •

 ناکارآمدی دولت در انجام وظایف خود در بازار کار و اشتغال •

بخش و بالنده با بخش خصوصی و         انجام وظایف خود در مشارکت اطمینان     ناتوانی دولت در     •

 بازار

 ایجاد اخالل در سامان و سازمان بازار پول و سرمایه کشور •

 جهت تحقـق توسـعه پایـدار و همـه جانبـه             ناتوانی دولت در تعامل سازنده و بالنده با جهان         •

 کشور با رویکرد جهانی

 و کیفیت پائین حکمرانی را      د اخالل در نهاد و قواعد بازی کشور       عالوه بر این، مسائل فوق باعث ایجا      

شـده، بلکـه    انداز را نـه تنهـا باعـث           هداف چشم نیافتگی کشور و تحقق ا       شده که این امر توسعه     باعث

تـر    ناپذیری را برای کشور فراهم خواهد ساخت و شکاف عقب افتادگی مـا را عمیـق                 های جبران   زیان

 متکـی بـه دولـت       84 و   85 همچـون بودجـه سـالهای        86 سال    در دولتزیرا بودجه   . خواهد ساخت 

و خطـای مداخلـه در انجـام        ) در انجام وظـایف خـود     (گر و دارای خطای غفلت        گر و مداخله    تصدی

های کلی اصـل      انداز و دولت و سیاست      در حالیکه دولت چشم   . وظایف بازار و بخش خصوصی است     

  :های دولتی است متکی بر رویکرد44

 دولت کارآفرین   ●    مدار دولت رسالت   ●  گر دایتگر نه تصدیدولت ه •

 جو دولت رقابت   ●    بین دولت نتیجه   ●      دولت نامتمرکز •

  ساز دولت فرصت   ●    دولت بازارمدار   ●    مدار دولت مشتری •

 هـای   ای از ابهـام و بـا افـق           در هاله  86 و   85،  84را مدنظر داشتند، رویکردهائی که در بودجه سنوات         

  .ناروشن قرار گرفته است
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  گذاری رویکردهای الیحه بودجه و تداوم اخالل در کیفیت سیاست

های بسیاری ظرف چندین سال در کشور شکل گرفتـه بـود،              تنزل در نهادها و قواعد بازی که با هزینه        

  :ها عبارتند از هائی را باعث شده است بعضی از این نارسائی توسط دولت نهم موجبات نارسائی

ها، متغیرهای پـولی، تزریـق    های دستوری و اداری در حوزه قیمت داوم رویکردهای سیاست  ت - 1

توجهی و یا تـضعیف سـاختارها و نهادهـای مـالی و               منابع پول نفت بدون قدرت جذب، کم      

بنـدی    مـدت و سـهمیه      هـای مـالی کوتـاه       ، تمرکز بـر سیاسـت     ای  پولی، انبساط مالی و بودجه    

نفتـی  توجهی به کسب منابع غیر      کردن، بی   دادن به هزینه       ه، اهمیت اعتبارات برای امور زودبازد   

توجهی به تولید و عرضه، محدودیت در فضای کـسب و              افزایش مطالبات مردم، بی    و مالیاتی 

هـا و مـشکالت اقتـصادی و          ها، عدم تعـادل      بحران شک   که بی  کار بخش خصوصی، بازار کار    

  .  عمق خواهد بخشید86 در اجتماعی کشور را

بحران در ساختار و کارکرد پایه پولی و نقدینگی کشور که با توجه به فرآیند بیش از دو دهـه               - 2

هـا    ها و بروز بحـران       عدم تعادل   در ایجاد  ایران، عملکردهای خود را با تأثیر یکساله در تورم،        

 بـسترساز فعـل و      85 و   84عملکـرد کـشور در ایـن مـوارد در طـی سـالهای               . دهند  نشان می 

افـزایش واردات کاالهـای     .  و سالهای بعد کشور خواهد بـود       86ای در سال      ستردهانفعاالت گ 

هائی از این بحران      گوشه... مصرفی، افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت کاالهای مصرفی و          

 . است

ســاختار و کــارکرد اقتــصادی، اجتمــاعی، سیاســی کــشور کــه دارای متغیرهــای خروجــی و  - 3

ادی، اشتغال، نسبت صادرات به واردات، تراز تجاری،        های کالنی همچون رشد اقتص      شاخص
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انـداز و برنامـه       هـا از اهـداف چـشم        گرفتن این شـاخص     است که فاصله  ... نقدینگی، تورم و    

گرفتن اقتصاد کشور از کشورهای مطرح منطقه بجای کـاهش فاصـله، بیـانگر                چهارم و فاصله  

رشد اقتصادی حـدود    . باشد     می 86 و الیحه بودجه     85 و   84عدم کارآئی الزم بودجه سنوات      

 درصدی سند چشم انـداز در کنـار انبـوه منـابع عظـیم               8 درصدی در مقابل رشد اقتصادی       5

 .ای از این عدم کارآئی است ارزی و هزینه کردن آن، گوشه

 :86الیحه بودجه  - 4

 . های فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی است دارای نارسائی •

 فاقد دستورالعمل مشخص •

     بودن  م و شفافبدور از نظ •

 های معین و مشخص بدور از هدف •

های کلی برنامه،     انداز، سیاست   سند چشم (ارتباط با قوانین باالدستی خود         و بی  فاقد برنامه  •

 44های کلی اصل  برنامه چهارم، سیاست

 بدور از موازین و اصول حاکم بر بودجه عملیاتی •

الق بودجـه انبـساطی یـا انقباضـی بـر روی آن             توان اط   این الیحه جمع منابع و مصارفی است که نمی        

  . داشت

  :در ارتباط با موازین و اصول حاکم براز منظر حقوقی و قانونی و علمی  86الیحه بودجه  - 5

 های کلی رویکردهای سیاست   ●      انداز رویکردهای چشم •

 44های کلی اصل  اصول سیاست   ●      احکام برنامه چهارم •

  . سنجی است فاقد امکان
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پـذیری، هدفمنـدی،       در برگیرنده اصـول شـفافیت، محاسـبه         نظامی است  ودجه کارآمد، نظام ب  - 6

هـای    انداز، قانون برنامـه چهـارم، سیاسـت         چشم(بودن ارتباط با اسناد باالدستی خود         عملیاتی

ای،   همچـون مناقـشه هـسته     (ای و جهـانی        منطقـه  ،شرایط ملـی   و در تعامل مؤثر با       )44اصل  

 از ایـن منظـر یـک الیحـه بودجـه غیرکارآمـد و               86ه الیحه بودجه    کدر حالی ...) ها و     تحریم

 . آفرین است مسئله

 :گیری اساسی ذیل  در رابطه با جهت86دورشدن رویکردهای الیحه بودجه  - 7

 افزایش وابستگی بجای کاهش وابستگی به نفت •

 )بجای کاهش آن(های دولت  گری افزایش تصدی •

دی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نقـدینگی        درص 8رشد  (دورشدن از اهداف کمی برنامه       •

 بـا وجـود بـه       )وری کار و سـرمایه         درصد، کاهش نرخ تورم، افزایش بهره      20حداکثر تا   

 هزینه گرفتن منابع گسترده ارزی و ریالی

هـا بـه      و تکیـه ایـن هزینـه      ) هـا   از مالیـات  (ای جـاری      ناتوانی در تأمین اعتبـارات هزینـه       •

 درآمدهای نفتی

  :  با رویکردهای عدالت اجتماعی و اقتصادی86ای الیحه بودجه دورشدن رویکرده - 8

ارتقـا سـالمت و بهبـود کیفیـت         (نشدن رویکردهای فصل هفـتم برنامـه چهـارم            عملیاتی •

 )زندگی

ارتقـا امنیـت انـسانی و عـدالت         (نشدن رویکردهای فصل هشتم برنامـه چهـارم           عملیاتی •

 ) اجتماعی

 نشدن نظام جامع تأمین اجتماعی عملیاتی •



 ٣٩

جهـت عمـق    هـا و عـدم تـالش بـرای هدفمنـدکردن آن               ماندن امر خطیر یارانه     مسکوت •

 بخشیدن به عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

  : همچون در مصارف خودهای بزرگی گرفتن هزینه نادیده - 9

 اعتبار الزم برای نظام خدمات مدیریت کشوری •

 ) میلیارد دالر7  میلیارد دالر بجای حدود5/2(اعتبار کافی برای واردات بنزین  •

 نیاز جهت قانون خدمات ایثارگران اعتبار مورد •

 اعتبار الزم برای نگهداشت سطح حقوق کارکنان  •

  

  1386 در الیحه بودجه چند رویکرد ابهام انگیز

  1386 قانون برنامه در الیحه بودجه 49 لغو ماده -10

خـارج و بـه روال سـابق در قـانون           اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاهها از حوزه اختیار هیأت امناها           

صورت خواهـد گرفـت     ها    برای دانشگاه به شکل سابق    ... نامه، تخصیص،     بودجه لحاظ و سیر موافقت    

  )ها خالف رویکردهای عدم تمرکز و ارتقا منزلت دانشگاه(

   نادیده گرفتن اعتبارات بعضی از احکام در سرجمع اعتبارات-11

شـدن آن در سـرجمع اعتبـارات بودجـه،              و بدون لحاظ  ) ن ردیف بدو(ارقام متعددی در الیحه بودجه      

اعمـال عـوارض بـر      ( میلیـارد ریـال      6500 بـه میـزان      13موضوع بند الف تبصره     : همچون. لحاظ شد 

خدشـه  . (هـا   گرفتن آن توسط دستگاه     توسط نیروی انتظامی و به هزینه     ) خودروهای تولیدی و وارداتی   

  )سازی بودجه به رویکردهای شفاف



 ٤٠

   بازشدن رویکرد خطرناک استقراض از بانک مرکزی-12

هـای اخذشـده صـنایع       میلیـارد ریـال جهـت وام       1200 بـه میـزان      18تبـصره   ه موضوع بند    .1

 هواپیماسازی ایران

تمـام دسـتگاه       میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان نیمه      50 به میزان    19موضوع بند ک تبصره      .2

  )  برنامه چهارمهای کلی خالف قانون برنامه چهارم، سیاست(

  )سهم بخش خصوصی(اخالل در چارچوب حساب ذخیره ارزی  -13

، اعتباری برای بخش خصوصی در حساب ذخیـره         86 و   85با توجه به مصرف تمام ارز نفت در سال          

 میلیـارد دالر کـه بـرای بخـش خـصوصی      10ارزی منظور نخواهد شد، در حالیکه در تبصره از مبلـغ    

 از سـهم بخـش      2تبـصره   ه در عـین حـال در بنـد         ) ت منابع آن کجاست؟   که معلوم نیس  (منظور شده   

 میلیـون دالر    500 میلیون دالر جهت ناوگان هـوایی دولتـی و ناوگـان ریلـی و                500خصوصی حدود   

های صنعت و معدن و توسعه صادرات برداشـت شـده، ایـن ارقـام جـزء                   جهت افزایش سرمایه بانک   

  . اند  دولت در این تبصره جانمائی شدهمصارف دولت است که جهت کاهش مصارف ارز

  تضعیف بنیه مالی بانکی -14

 35000هـا مبلـغ       ریاست محترم جمهور در تقدیم الیحه فرمودند که جهت تقویـت بنیـه مـالی بانـک                

  . اند که این رقم در الیحه بودجه منظور نشده است میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه لحاظ کرده

 قانون برنامـه چهـارم و کـاهش         10برخالف ماده   (دولت به بانک مرکزی و بانکها        افزایش بدهی    -15

 1/8روند رو به رشد نسبت مطالبات معوق بانکهـا از           ).  درصدی ساالنه در مانده تسهیالت تکلیفی      20

                                 )     (نسبت افزایش این یعنی  84 در سال 12 به 83سال 

                      

  مطالبات سررسید گذشته و معوق
 کل تسهیالت بانکها



 ٤١

  
  

  التوفیق... من ا
            محمد ستاری فر

    12/11/85  
  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی

  ریزی کشور    و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه


